
  
  

 
 

Side 1 af 5 

YaSally  
Charity Association, Pakau 

Penku, Gambia 

 

Støtteorganisationen YaSally 

Faaborgvej 308 stuen 

5250 Odense SV 

Email: Sally@yasally.dk 

Hjemme side: www.yasally.dk 

Tel: +45 20187932 

 

GM_Cert. Nr: 611/2008 

CVR: 32 411 118 

 

Formandens beretning for året 2019 

 

Indledning 

Endnu et år er gået, og vores forening er stadig i fremgang og vores støttearbejde viser gang på gang, at vi 

gør en stor forskel i vores fokusdistrikt. 

Vi kan konstatere, at flere og flere gerne vil støtte vores projekt her i Danmark. Antallet af både medlemmer 

og sponsorer og donorer er stigende, og vi bliver løbende kontaktet af ”fremmede” mennesker, der har set 

eller hørt om vores projekt, som de gerne vil støtte på den ene eller anden måde. Det er rigtig dejligt at 

mærke. 

Også i vores lille forening er vi ramt af COVID-19 både her i Danmark og i Gambia. Derfor er denne 

generalforsamling også noget anderledes end vi plejer, og selvfølgelig i en skrabet udgave. Vi ville f.eks. 

gerne have vist billeder/video fra formandens partnerskabsrejse i januar 2020, og hørt de 2 repræsentanter 

fra S.I.F. fortælle om deres oplevelser på turen. Det må vi vente med. 

Regnskab og medlemmer 

Regnskabet er vedlagt, og her kan man selv fordybe sig i tallene, men overordnet set har det været et rigtig 

godt år med bl.a. 2 store kontante sponsorater.  

Der var således et reelt overskud i 2019 på 11.730,- kr., og en kassebeholdning på godt 26.000 kr. 

I 2019 var der i alt 79 medlemmer af foreningen, og det er en fremgang på 10 medlemmer.  

Der er rigtig mange frivillige, der gerne hjælper til, når der skal laves praktiske arbejde, og der er flere og 

flere, der tilbyder deres hjælp. Det er vi meget taknemmelig for, og projektet kunne ikke lade sig 

gennemføre uden denne hjælp.  

Sponsorer/donorer 

Som nævnt er opbakningen til vores projekt stigende, og det har den faktisk været siden vi startede for mere 

end 10 år siden.  

Vi kan konstatere, at antallet af sponsorer/donorer stiger, og vi får både materielt udstyr og kontante tilskud. 
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I 2019 fik vi bl.a. 3 kæmpe store kontante sponsorer/donationer: 

1) Den ene fik vi fra Quiz Morud på 8.920,- kr. Vi blev indbudt til et arrangement i Morud kulturhus, 

hvor lokale ildsjæle arrangere et antal quizaftener hvert år for de lokale borgere. Ved hvert 

arrangement er der fællesspisning og efterfølgende quiz, hvor der betales for mad, drikkevare og 

quiz. Overskuddet går hver gang til et projekt, som udvælges af de ansvarlige for arrangementerne. 

Ved arrangementet i marts måned 2019 havde man valgt YaSally som modtager af overskuddet. 

Arrangementet startede med, at Sise og Lars holdt et oplæg om YaSally’s støtteprojekt, derefter en 

lækker 2-retters menu og til sidst en spændende quiz. Tusinde tak fordi i valgte YaSally som 

modtager af overskuddet. 

 

2) Den anden fik vi fra Silkeborg Idrætsforening, dels 10.000 kr. S.I.F. og dels 5.000 fra S.I.F.’s 

medlemmer (øremærket til uddannelsesformål). Vi blev indbudt til en superligakamp på Jysk Arena 

en søndag i september. Dagen var arrangeret af vores 2 kontaktpersoner i S.I.F. – Jacob Tind og 

Svend Ove Grønning – og vi startede i deres ”klubhus” (en integreret del af Jysk Arena) med en 

generel orientering om S.I.F. Efterfølgende fik vi en rundvisning og endte i VIP-loungen, hvor der 

var frokost sammen med ”spidserne”. Herefter indtog vi vores tilskuerpladser på 1. parket til 

superligaopgøret mellem S.I.F. og Lyngby. I pausen blev formand Sise meget overraskende kaldt på 

banen, og foran et fyldt stadion og hele pressekorpset fik han overrakt de 2 meget flotte donationer, 

og der blev holdt en kort tale om YaSally. Sise kvitterede med at takke og der blev klappet og vores 

forening blev hyldet af alle tilskuerne. Til sidst så vi 2. halvleg – god kamp trods et lille nederlag til 

S.I.F. YaSally er utrolig glade for og beæret over, at S.I.F. har valgt at indgå et samarbejde med os 

og vise stort engagement for vores projekt. 

 

3) Den tredje var en ny hjemmeside, som vi fik doneret/sponsoreret af Genbrug Til Syd sammen med 

tilskud fra it-virksomheden Brand New Media i Odense, der også udarbejdede hjemmesiden. Vores 

gamle hjemmeside trængte til en opdatering, og det fik vi i den grad takket være de to bidragydere. 

Det er et meget vigtigt redskab – sammen med Facebook og Instagram – i vores formidling af 

YaSally’s støtteprojekt. Rigtig mange tak for det. 

 

Herudover har vi fået mange større og mindre donationer. De kan alle ses på vores hjemmeside, hvor der 

ligger en opdateret sponsor-/donorliste. 
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YaSally Cup  

Fodboldturneringen blev i 2019 afviklet med 16 deltagende hold, som har spillet en spændende og intens 

turnering. 

Finalen blev af forskellige årsager først afviklet i januar 2020, men hvilken finale det blev. Det var stort. 

Sise havde planlagt sin partnerskabsrejse således, at han kunne overvære finalen ved sin fysiske 

tilstedeværelse, og overrække pokaler og medaljer til vinderne. Finalen blev overværet af flere tusinde 

tilskuere, den blev transmitteret på national radio og flere højtstående embedsmænd var også tilstede for at 

følge kampen. Derudover havde vores 2 repræsentanter fra S.I.F., Jacob Tind og Svend Ove Grønning, også 

taget turen til Gambia for bl.a. at se finalekampen. De synes også, at det var en stor oplevelse. 

Til finalen havde vi fra Danmark indkøbt forskellige fodboldrekvisitter, som blev overrakt lige før kampen. 

Det var f.eks. hjørneflag, udskiftningstavler og et kæmpe stort banner. 

Donationer til udvalgte skoler 

På Sise’s partnerskabsrejse i januar 2020 var det også planlagt at besøge flere skoler for at drøfte hvilken 

forskel det har gjort for dem, at de har fået en masse møbler og undervisningsmaterialer doneret af YaSally. 

Vi talte med alle involverede i skolearbejdet, herunder elever, lærere, forældreråd, skoleinspektører mv. 

Herudover blev der overrakt skriveredskaber, kladdehæfter, tavlekridt og andre ting til dem – alle ting, som 

var indkøbt i Danmark for nogle af de midler, som var blevet doneret af S.I.F.’s medlemmer. 

S.I.F.’s 2 repræsentanter var med på tur rundt på skolerne og var med til at overrække de forskellige 

undervisningsmaterialer, og samtidig kunne de med egne øjne se hvordan og under hvilke vilkår 

undervisningen foregår her. Det var vist en stor oplevelse for dem. 

I 2019 sendte vi 2 stk. 40 fods containere afsted og alle de brugte skolemøbler blev fordelt til 3 af de mest 

trængende skoler i distriktet. Det har givet en meget vigtig og stor opgradering på disse skoler. 

Besøg hos kendt gambiansk fodboldspiller 

Partnerskabsrejsen i januar 2020 gav også lige plads i det stramme program til at møde den kendte 

fodboldspiller Biri Biri, som har været en kendt figur på det danske fodboldlandshold for år tilbage. 

Mange husker Biri Biri, som debuterede som 16-årig, og spillede på det gambianske landshold i hele 

24 år. Biri Biri kom første gang til Danmark fordi fodboldklubben B.1901 i 1972 tog på træningslejr i 

Gambia, hvor træneren Kurt Nielsen hørte om den talentfulde spiller, og da B.1901 spillede en 

træningskamp mod Biri Biris hold, Wallidan FC, så han spillerens kvaliteter med egne øjne. B.1901 

vandt ganske vist 5-4, men Biri-Biri scorede tre mål, og Kurt Nielsen opfordrede ham til at prøve at 
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spille med B.1901 (hvor også Morten Olsen spillede) i en kamp mod et andet gambiansk hold. Her 

scorede Biri Biri fire mål.  

 

Biri Biri lod sig efterfølgende overtale til at flytte til Danmark og til klubben B.1901, hvor han spillede 

med i pokalfinalen 1973. Biri Biri nåede at spille et enkelt år for klubben før Sevilla FC hentede ham til 

Spanien, hvor han fik fem succesrige år i den spanske topklub. Efter Spanien vendte Biri Biri atter 

tilbage til Danmark i 1980, denne gang til Herfølge Boldklub, hvor han var i 2 år.  

 

Biri Biri tog i 1982 tilbage til Gambia, hvor han spillede en række sæsoner for Wallidan FC igen. Senere 

blev han efter en kort trænerkarriere teknisk direktør, og fik plads hos den nationale fodboldforbund. 

Biri Biri har modtaget den nationale orden i Gambia to gange. I 1990'erne blev Biri Biri udpeget til 

viceborgmester i Banjul og var det i fire år. I 2000 blev han udnævnt til årtusindets fodboldspiller i 

Gambia og i 2003 fodboldambassadør i CAF, den afrikanske fodboldkonføderation. 

 

De 2 repræsentanter fra SIF og Sise havde et fantastisk og minderigt møde med Biri Biri, hvor han tog 

imod os i hans private hjem med hjertevarme og gæstfrihed, og der blev snakket om de gamle dage 

og alle de gode minder Biri Biri har om tiden i Danmark. 

 

Biri Biri afgik desværre uventet ved døden i sommeren 2020. Han blev 72 år. Æret være hans minde. 
 

10-års jubilæum 

2019 var også året, hvor YaSally kunne fejre sit 10-års jubilæum. 

Man kan se tilbage og konstatere, at vores projekt har gjort en kæmpe stor forskel i fokusområdet helt 

generelt. Det gælder både på uddannelsesområdet og det sociale område, samt på det samarbejdsmæssige 

område og fodbolden. Befolkningen har fået en meget større gejst til at få tingene udviklet i den rigtige 

retning med støtte fra os, og alle har fået en mere positiv og engageret holdning. 

Helt konkret har vi sammen med vores søsterorganisation i Gambia, opnået rigtig mange positive resultater i 

vores fokus distrikt, bl.a: 

 
- Klasselokalerne på 3-4 skoler har næsten alle nu fået ordentlige brugte skolemøbler fra os, og 

hvert barn har en god plads nu.   
- Skolerne er blevet opgraderet med flere klassetrin, og der er etableret overbygning på flere 

skoler. 
- Eleverne kan nu også bedre koncentrere sig, når de sidder ved nogle meget bedre skolemøbler. 

Forældre i Gambia er også glade, da de obligatoriske uniformer ikke skal udskiftes så tit, da 
møblerne ikke slider på tøjet mere. 
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- Uddannelsesniveauet i distriktet er generelt højnet markant. 
- Børnene og de unge bliver nu primært uddannet i lokalområdet og har derfor mulighed for at 

blive hjemme og hjælpe forældrene på marken, når de ikke går i skole 
- Der er etableret en køkkenhave på nogle af skolerne i vores støtteområde, der er gået fra braklagt 

mark til at være et frodigt spisekammer - nu spiser skoleeleverne masser af grøntsager ved det 
obligatoriske frokostmåltid i skolerne. 

 
I denne 10-års periode har vi afsendt 9 stk. 40 fods containere og dermed sikret en nødvendig opgradering 

med ordentlige skolemøbler, så hver elev har sin egen plads, de har fået rigtige tavler og kridt i stedet for at 

bruge væggen, og meget andet. Der er etableret flere selvhjælpeprojekter og ikke mindst en meget populær 

fodboldturnering. 

Venskab mellem Højby skole og en skole i Gambia 

 

Som tidligere omtalt er der ved at blive opbygget venskabsklasser mellem Højby skole og Kerr Cherno skole 

i Gambia. 

 

De har med stor succes tidligere udvekslet videohilsner, hvor de har set lidt om hvordan det er at gå i skole 

de 2 meget forskellige steder i verden. Det har vist gensidigt været noget af en øjenåbner. 

 

Derfor har Højby skole taget initiativ til at fortsætte og udvikle relationerne mellem de 2 skoler. YaSally og 

Højby skole har holdt det første møde for at drøfte ideer til det videre forløb, som der pt. arbejdes på. 

 

Tak til alle, der støtter YaSally projekt 

Der er efterhånden rigtig mange, der på hver deres måde, der nu støtter os. 

Bestyrelsen og jeg vil gerne sige alle tusinde tak for støtten. Uden jer og jeres støtte ville det ikke være 

muligt at opnå, hvad vi har opnået i dag. 

Tusind tak til medlemmer, donorer/sponsorer, frivillig arbejdskraft, lagerfaciliteter og meget andet.  

Jeg vil gerne rette en stor tak til hele bestyrelsen for det gode samarbejde og den gode stemning. Alle har 

arbejdet hårdt og gør en indsats.  

Endelig skal lyde en stor tak til lokalområdet Højby/Lindved, som støtter os meget med alt muligt. 

 


